
LOIKKAKOPLAN avulla on mahdollista toteuttaa jopa 30 laadukasta 
parkourtreeniä koulun liikuntasalissa.  Kerhon kuluja voi kattaa 
Aluehallintovirastoilta haettavalla harrastamisen Suomen malli 
-avustuksella.

Parkour Akatemia on parkour-opetuksen edelläkävijä ja maailman suurin 
parkour-opetusorganisaatio. 

Kysy lisää:

suvi.ekroos@parkourakatemia.fi  0504270827

PARKOUR AKATEMIAN LOIKKAKOPLA 

Järjestämme  koululaisten toivomia 
parkourkerhoja etäopetuksena. Kerhot 
kulkevat nimellä Loikkakopla ja niissä 
opetellaan perusmotorisia ja lajitaitoja 
hauskan ja turvallisen mobiilipelin avulla.

Loikkakopla etäkerhon järjestäminen  
edellyttää:

● koulun liikuntasali, josta löytyy 
voimisteluvälineet (puomi, pukki, 
puolapuut, voimistelupenkkejä, 
hyppyarkku)

● tietokone tai mobiililaitte, josta 
ohjeistukset katsotaan

● kerhovalvoja (huom: valvojan ei 
tarvitse tietää mitään parkourista!)

UUDENLAINEN KERHO TUO INNOSTAVAN 
PARKOUR-OPETUKSEN KAIKKIEN 

KOULULAISTEN ULOTTUVILLE

LUE LISÄÄ:
www.parkourakatemia.fi/kerho

mailto:suvi.ekroos@parkourakatemia.fi
http://www.parkourakatemia.fi/kerho
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LAJIESITTELYPÄIVÄ

Esittelypäivän (6h) aikana voi 
opetukseen osallistua 7-8 n. 24 hengen 
ryhmää. Opetus tapahtuu koulun 
liikuntasalissa. Lajiesittelyssä

● tutustutaan parkourin 
perustekniikoihin

● opitaan käyttämään 
mobiilipelialustaa, jonka avulla 
säännöliset  Loikkakopla-kerhot 
järjestetään. Tämä madaltaa 
kynnystä osallistua kerhoihin.

● saadaan hyviä esimerkkejä miten 
koulun välineitä käytetään 
parkouropetuksessa

HINTA: 1200€ +alv
Laskutamme matkakulut 0.43€/km 

HINNASTO

LOIKKAKOPLA: SÄÄNNÖLLISTÄ 
PARKOURTOIMINTAA KOULULLENNE!
Yksi etäkerho sisältää 15 treenikertaa. 
Saatavilla on Loikkakopla1 ja sille jatko-osa 
Loikkakopla2. Jokainen treeni on n. 60 min 
pituinen kokonaisuus ja se ohjeistetaan 
etäopetuksena innostavan mobiilipelin  
avulla.
LUKUVUODEN 2021-2022  HINTA 
KUNNALLE: 
1-2 Loikkakoplaa: 590,00 € /kpl 
Seuraavat kerhot 350,00 € / kpl
HUOM: Hintoihin lisätään alv 24%
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Kuinka monta yhteen 
Loikkakoplatreeniin  voi kerrallaan 
osallistua?

Yhden liikuntasalin välineillä on mahdollista 
toteuttaa n. 15 oppilaan kerho siten, että ei 
tule jonottelua. Lopullinen osallistujamäärä 
jää kuitenkin teidän päätettäväksenne.

Minkälaisia ohjeistukset ovat? 

Ohjeistukset ovat selkeitä videolinkkejä, 
sanallisia ja kuvallisia ohjeita sekä erilaisia 
tehtäviä

Kuinka kauan ja milloin ohjeistukset 
ovat näkyvillä/saatavilla? 

Materiaalit ovat asiakkaan käytettävissä 
sopimuskauden ajan. 

Miksi/Kenen kannattaa ottaa 
Loikkakopla etäkerho? 

Loikkakopla -kerho sopii kaikille, jotka 
haluavat innostua liikkumisesta ja 
parkourista. Kerho on erittäin 
kustannustehokas tapa saada kerhoon 
laadukasta parkouropetusta.

Järjestättekö lajiesittelypäiviä?
Kyllä, mikäli ohjaajiamme on saatavilla 
alueellanne. Kysy tarjous!

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
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